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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia
de amendare a Protocolului D privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metodele
de cooperare administrativ„, Ón cadrul Acordului de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Turcia,
semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Decizia Comitetului mixt
Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005*) referitoare la decizia de
amendare a Protocolului D privind definirea no˛iunii de
produse originare ∫i metodele de cooperare administrativ„,

Ón cadrul Acordului de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i
Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin
Legea nr. 218/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

TEODOR VIOREL MELE™CANU

Bucure∫ti, 25 octombrie 2005.
Nr. 308.
*) Decizia Comitetului mixt Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 997 bis Ón afara
abonamentului, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Deciziei Comitetului mixt Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005
referitoare la decizia de amendare a Protocolului D
privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metodele
de cooperare administrativ„, Ón cadrul Acordului
de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Turcia,
semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Deciziei
Comitetului mixt Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de
amendare a Protocolului D privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i
metodele de cooperare administrativ„, Ón cadrul Acordului de comer˛ liber
dintre Rom‚nia ∫i Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 1.021.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

3

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 525
din 11 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2 alin. 2
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Alexandru Man˛a Ón
Dosarul nr. 1.382/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„.
La apelul nominal se prezint„ personal autorul excep˛iei
∫i avocatul acestuia, doamna Silvia Tudor, cu delega˛ie la
dosar, ∫i se constat„ lipsa celeilalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
solicit„ admiterea acesteia, reiter‚nd motivele existente Ón
notele scrise la dosar.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece Ón procesul penal regula general„
este cea a oficialit„˛ii. F„r„ a aduce Ón vreun fel atingere
dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, legiuitorul, Ón
considerarea unor ra˛iuni de politic„ penal„, a instituit, cu
titlu de excep˛ie, posibilitatea ca, Ón anumite situa˛ii,
punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale s„ se fac„ numai la
pl‚ngerea prealabil„ a persoanei v„t„mate. De altfel,
asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale criticate Curtea
s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 158/1999, care Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 iulie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.382/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2 alin. 2 din Codul
de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Alexandru Man˛a Ón dosarul
cu num„rul de mai sus, av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei
cauze penale aflate Ón calea de atac a recursului.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ ocrotirea ∫i garantarea propriet„˛ii
private presupun respectarea dreptului peti˛ionarului de a
dispune Ón mod liber de bunurile sale, de a exercita Ón
mod exclusiv ∫i suveran toate ac˛iunile care se impun
pentru protec˛ia propriet„˛ii sale, inclusiv ac˛iunea penal„.
Prin urmare, existen˛a a dou„ sisteme diferite cu privire la

punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale, atunci c‚nd este
vorba de bunuri care apar˛in propriet„˛ii private, vine Ón
contradic˛ie cu prevederile constitu˛ionale invocate. Œn opinia
sa, dincolo de orice alte ra˛iuni de politic„ penal„, autorul
consider„ c„ stingerea conflictului penal ar trebui s„ fie
guvernat„ de principiul disponibilit„˛ii atunci c‚nd vizeaz„
infrac˛iuni contra patrimoniului privat, solu˛ie care este
preferabil„ celei oficiale.
Prin urmare, autorul excep˛iei solicit„ completarea
textului legal criticat Ón sensul c„ dispozi˛iile privitoare la
oficialitatea procesului penal s„ nu se aplice Ón cauzele Ón
care bunul ce formeaz„ obiectul material al infrac˛iunii este
proprietate privat„, cum s-ar putea Ónt‚mpla la infrac˛iunile
de delapidare, furt etc., cazuri Ón care prevederile
referitoare la cerin˛a pl‚ngerii prealabile ∫i la posibilitatea
Ómp„c„rii p„r˛ilor ar trebui s„ fie operante.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
opineaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, deoarece, Ón realitate, autorul consider„ c„
art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ contravine
art. 44 alin. (2) din Legea fundamental„, Óntruc‚t nu
prevede ∫i pentru infrac˛iunea de delapidare ca ac˛iunea
penal„ s„ se pun„ Ón mi∫care numai la pl‚ngerea prealabil„
a persoanei v„t„mate, a∫a cum se reglementeaz„ Ón cazul
infrac˛iunilor de abuz de Óncredere, distrugere ∫i tulburare
de posesie. Aceast„ Ómprejurare nu este Óns„ de natur„ a
leza Ón vreun fel prevederea constitu˛ional„ invocat„,
deoarece, Ón cazul infrac˛iunii de delapidare, spre deosebire
de celelalte infrac˛iuni comparative men˛ionate, situa˛ia este
diferit„, Óntruc‚t subiectul activ are ∫i calitatea de func˛ionar
c„ruia i s-a Óncredin˛at administrarea patrimoniului societ„˛ii
comerciale. Or, necesitatea ap„r„rii rela˛iilor specifice a
impus un regim deosebit ∫i este dreptul legiuitorului de a
opta pentru regula urm„ririi, judec„rii ∫i sanc˛ion„rii din
oficiu a infrac˛iunii de delapidare.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece principiul oficialit„˛ii Ónscris Ón
art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ este o cerin˛„
∫i o continuare fireasc„ a principiului legalit„˛ii Ónscris Ón
alin. 1 al aceluia∫i articol. Oficialitatea procesului penal
constituie o regul„ de baz„, care prive∫te Óntregul curs al
desf„∫ur„rii procesului penal ∫i ˛ine sub inciden˛a sa toate
actele necesare acestei desf„∫ur„ri, cu excep˛ia acelora Ón
privin˛a c„rora legea dispune altfel.
Nu se poate sus˛ine c„ protec˛ia constitu˛ional„ a
propriet„˛ii private este lezat„ prin Óndeplinirea din oficiu a
actelor necesare derul„rii procesului penal. Dimpotriv„,
urm„rirea penal„ din oficiu a infrac˛iunilor contra
patrimoniului asigur„ o protec˛ie mai energic„ a propriet„˛ii,
fiind deci Ón interesul proprietarului.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 997/10.XI.2005

Oficialitatea procesului penal nu este f„r„ limite, put‚nd
fi restr‚ns„ sau Ónl„turat„ atunci c‚nd, de exemplu, legea
cere, pentru punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale,
Óncuviin˛„ri sau autoriz„ri prealabile sau c‚nd aceasta este
condi˛ionat„ de existen˛a pl‚ngerii prealabile.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece prevederile
art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ nu con˛in
norme contrare dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) din Legea
fundamental„. Astfel, legea penal„ ∫i cea procesual penal„
consacr„ principiul oficialit„˛ii, apreciind c„ valori sociale
importante pot fi mai eficient ocrotite prin interven˛ia direct„
a statului ∫i prin Óndeplinirea din oficiu a actelor necesare
desf„∫ur„rii procesului penal. De asemenea, nu se poate
sus˛ine c„ protec˛ia constitu˛ional„ a propriet„˛ii private este
lezat„ prin Óndeplinirea din oficiu a actelor necesare
derul„rii procesului penal. Dimpotriv„, urm„rirea penal„ din
oficiu a infrac˛iunilor contra patrimoniului asigur„ o protec˛ie
mai energic„ a propriet„˛ii, fiind deci chiar Ón interesul
proprietarului.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, cu
urm„torul con˛inut:
îActele necesare desf„∫ur„rii procesului penal se
Óndeplinesc din oficiu, afar„ de cazul c‚nd prin lege se dispune
altfel.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea
∫i ocrotirea propriet„˛ii private Ón mod egal, indiferent de
titular.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 2
alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ s-a mai pronun˛at

prin Decizia nr. 158 din 14 octombrie 1999, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 64 din 14
februarie 2000, prilej cu care a statuat c„ acestea sunt
constitu˛ionale. Astfel, potrivit defini˛iei date Ón art. 17 alin. 1
din Codul penal, îInfrac˛iunea este fapta care prezint„ pericol
social, s„v‚r∫it„ cu vinov„˛ie ∫i prev„zut„ de legea penal„“.
Existen˛a pericolului social impune m„suri adecvate de
ap„rare a societ„˛ii, a intereselor generale, a ordinii de
drept, sens Ón care autorit„˛ile statului, abilitate de lege,
trebuie s„ ac˛ioneze, indiferent dac„ persoana fizic„ sau
juridic„ lezat„ prin fapta concret„ o solicit„ sau nu.
Principiile legalit„˛ii ∫i oficialit„˛ii procesului penal,
Ónscrise Ón art. 2 din Codul de procedur„ penal„, sunt Ón
sensul dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (5) din
Constitu˛ie, potrivit c„rora îŒn Rom‚nia, respectarea
Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie“, ∫i
ale art. 126 alin. (2), Ón conformitate cu care îCompeten˛a
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt
prev„zute numai prin lege.“
Legiuitorul rom‚n a optat pentru regula general„ de
urm„rire, judecare ∫i sanc˛ionare din oficiu a infrac˛iunilor,
ca fapte antisociale. Este dreptul constitu˛ional al
legiuitorului de a stabili ∫i anumite excep˛ii de la aceast„
regul„ general„. Astfel, s-a prev„zut ca Ón anumite cazuri,
datorit„ caracterului ∫i con˛inutului concret al faptelor,
statutului special al autorului faptei ori al persoanei
v„t„mate sau rela˛iilor speciale dintre f„ptuitor ∫i persoana
lezat„, punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale s„ fie
condi˛ionat„ de existen˛a pl‚ngerii prealabile a persoanei
v„t„mate. Generalizarea acestei condi˛ion„ri ar Ómpiedica
Óns„, Ón mod evident, protec˛ia eficient„ a societ„˛ii, a
intereselor generale fa˛„ de faptele care prezint„ pericol
social, prev„zute de legea penal„.
Legea penal„ ∫i cea procesual penal„ consacr„
principiul oficialit„˛ii, apreciind c„ valori sociale importante
pot fi mai eficient ocrotite prin interven˛ia direct„ a statului
∫i prin Óndeplinirea din oficiu a actelor necesare desf„∫ur„rii
procesului penal. De asemenea, nu se poate sus˛ine c„
protec˛ia constitu˛ional„ a propriet„˛ii private este lezat„
prin Óndeplinirea din oficiu a actelor necesare derul„rii
procesului penal. Dimpotriv„, urm„rirea penal„ din oficiu a
infrac˛iunilor contra patrimoniului asigur„ o protec˛ie mai
energic„ a propriet„˛ii, fiind deci chiar Ón interesul
proprietarului.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi
de natur„ s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Alexandru Man˛a Ón Dosarul nr. 1.382/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 526
din 11 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea
Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Elena
Moisescu ∫i Ion Vintilescu Ón Dosarul nr. 624/2005 al Cur˛ii
de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze
cu minori ∫i de familie.
La apelul nominal r„spunde personal autorul excep˛iei,
Elena Moisescu, precum ∫i ap„r„torul ales al ambilor
autori, cu delega˛ie la dosar, constat‚ndu-se lipsa celorlalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Reprezentantul autorilor excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate aduc atingere liberului
acces la justi˛ie, deoarece permit ca reformarea unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti s„ se solu˛ioneze de aceea∫i instan˛„
care s-a pronun˛at anterior asupra cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece asupra dispozi˛iilor legale criticate
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at prin Decizia
nr. 361/2005, ocazie cu care a constatat c„ sunt
constitu˛ionale. Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit
elemente noi, de natur„ s„ determine schimbarea
jurispruden˛ei, considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 10 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 624/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i de familie a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 493/2004 privind
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004
pentru modificarea Codului de procedur„ civil„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Elena Moisescu ∫i Ion
Vintilescu Ón dosarul cu num„rul de mai sus, av‚nd ca
obiect anularea unui titlu de proprietate Ón calea de atac a
recursului.

Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate, potrivit c„rora
normele privitoare la competen˛„ sunt de imediat„ aplicare,
contravin art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, deoarece
legiuitorul s-a Óndep„rtat de solu˛ia consacrat„ de Codul de
procedur„ civil„, a∫a cum a fost modificat prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000. Astfel, potrivit
art. 725 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, îProcesele Ón
curs de judecat„ la data schimb„rii competen˛ei instan˛elor
legal Ónvestite vor continua s„ fie judecate de acele instan˛e. Œn
caz de casare cu trimitere, dispozi˛iile legii noi privitoare la
competen˛„ sunt pe deplin aplicabile“. Or, Ón raport de aceste
dispozi˛ii, legiuitorul nu a luat Ón considerare riscul ca, prin
noua reglementare, o cale de atac s„ fie judecat„ de
aceea∫i instan˛„ care a pronun˛at hot„r‚rea atacat„.
Aceast„ Ómprejurare este, Ón opinia autorilor, de natur„ a
bloca accesul liber la justi˛ie Ón ce prive∫te exercitarea
c„ilor de atac de reformare, de esen˛a c„rora este
Ómprejurarea c„ hot„r‚rea judec„toreasc„ este supus„
controlului judiciar, pe calea apelului ori recursului, la
instan˛a superioar„ celei care a pronun˛at hot„r‚rea
atacat„.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ opineaz„
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„,
deoarece liberul acces la justi˛ie presupune, Óntre altele,
posibilitatea efectiv„ oferit„ justi˛iabilului de a supune o
hot„r‚re judec„toreasc„ controlului unei instan˛e superioare.
Or, recursul, ca ∫i cale de atac legal„, nu se poate abate
de la aceast„ regul„, deoarece instan˛a de control nu
poate fi aceea∫i instan˛„ care a pronun˛at hot„r‚rea
atacat„.
Prin dispozi˛iile tranzitorii criticate de autorii excep˛iei se
neag„ dreptul liberului acces la justi˛ie, c‚t„ vreme
modificarea competen˛ei de solu˛ionare a recursului —
intervenit„ Ón timpul solu˛ion„rii cauzei — a f„cut ca cele
dou„ c„i de atac, diferite ca natur„ ∫i con˛inut, s„ fie
solu˛ionate de c„tre aceea∫i instan˛„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) ∫i
art. 129 din Constitu˛ie, legiuitorul ordinar este Óndrept„˛it s„
adopte reguli de procedur„ ∫i competen˛„ a instan˛elor
judec„tore∫ti cu caracter general sau special ori de
aplicabilitate tranzitorie. Legea nr. 493/2004 a urm„rit
deblocarea activit„˛ii instan˛ei supreme, survenit„ printr-o
reglementare anterioar„ potrivit c„reia i se atribuise
competen˛a exclusiv„ de judecare a recursurilor, iar
dispozi˛iile legale criticate au Ón vedere folosirea c„ii de
atac a recursului Ón condi˛iile legii, ∫i nu Ón afara ei, nefiind
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de natur„ a aduce atingere Ón vreun fel liberului acces la
justi˛ie.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece legiuitorul,
Ón considerarea unor situa˛ii particulare, poate institui reguli
speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛i specifice de
exercitare a drepturilor procedurale. Judec„torul spune
dreptul, dar numai Ón formele ∫i condi˛iile procedurale
instituite de lege.
Totodat„, Ón raport de obiectul ∫i natura diferitelor litigii,
a drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor legitime ce urmeaz„ a
fi ap„rate prin ac˛iuni Ón justi˛ie, legiuitorul, potrivit
prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, poate elabora
norme diferite privind procedura de sesizare a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i de judecat„, cu condi˛ia s„ nu Óngr„deasc„
exerci˛iul dreptului de acces liber la justi˛ie. Or, dispozi˛iile
legale criticate, prin care s-a stabilit competen˛a instan˛elor
Ón judecarea c„ilor de atac, nu contravin normelor ∫i
principiilor consacrate de Legea fundamental„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
De∫i instan˛a de contencios constitu˛ional a fost sesizat„
cu dispozi˛iile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 493/2004, se
poate constata c„ acest act normativ are articol unic ∫i se
refer„ la modificarea art. II alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004. Prin urmare, obiectul
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile
art. II alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedur„ civil„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 840

din 14 septembrie 2004, a∫a cum a fost modificat prin
Legea nr. 493/2004 privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea
Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004, care
au urm„torul con˛inut: îC„ile de atac se judec„ de instan˛ele
competente, potrivit prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛in c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1) ∫i (2) privind exercitarea
neÓngr„dit„ a dreptului oric„rei persoane de a se adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i
intereselor legitime.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii art. II alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 65/2004, a∫a cum
a fost modificat prin Legea nr. 493/2004, s-a mai pronun˛at
prin Decizia nr. 361 din 5 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 761 din 22 august 2005,
prilej cu care a statuat c„ acestea sunt constitu˛ionale.
Astfel, dispozi˛iile legale criticate reglementeaz„ modificarea
competen˛ei de solu˛ionare a c„ilor de atac ∫i aplicarea de
Óndat„ a noilor norme.
A∫adar, acestea sunt norme de procedur„ iar, potrivit
prevederilor art. 126 alin. (2) ∫i art. 129 din Legea
fundamental„, este la latitudinea legiuitorului reglementarea
competen˛ei, a procedurii ∫i a c„ilor de atac.
Pe de alt„ parte, Curtea constat„ c„ din dispozi˛iile ∫i
principiile constitu˛ionale nu reiese competen˛a instan˛ei
supreme de a solu˛iona toate recursurile.
Œn realitate, este vorba despre reglementarea unor
situa˛ii tranzitorii, reglementare care nu Óngr„de∫te accesul
liber la justi˛ie, Óntruc‚t c„ile de atac respective — apelul ∫i
recursul — se solu˛ioneaz„ de complete diferite,
asigur‚ndu-se astfel respectarea tuturor drepturilor ∫i
garan˛iilor procesuale ale p„r˛ilor.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi,
de natur„ s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Elena Moisescu ∫i Ion Vintilescu Ón
Dosarul nr. 624/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti— Sec˛ia a III-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind sprijinirea activit„˛ilor de voluntariat Ón domeniul serviciilor de Óngrijire la domiciliu
pentru persoanele v‚rstnice
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Legii voluntariatului
nr. 195/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Prezenta hot„r‚re stabile∫te unele m„suri
viz‚nd facilitarea implic„rii voluntarilor Ón furnizarea
serviciilor de Óngrijire la domiciliu pentru persoanele
v‚rstnice, sensibilizarea acestora fa˛„ de problemele
persoanelor v‚rstnice ∫i participarea cet„˛enilor la via˛a
comunit„˛ii.
Art. 2. — Poate desf„∫ura activit„˛i de voluntariat Ón
domeniul serviciilor de Óngrijire la
domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice, pe baza consim˛„m‚ntului liber
exprimat, orice persoan„ a c„rei instruire corespunde
domeniului de asisten˛„ social„.
Art. 3. — (1) Œn vederea desf„∫ur„rii activit„˛ilor de
voluntariat Ón furnizarea serviciilor de Óngrijire la domiciliu
pentru persoanele v‚rstnice, se Óncheie, Ón condi˛iile legii,
un contract de voluntariat Óntre voluntar ∫i organiza˛ia
gazd„, astfel cum este definit„ la art. 2 lit. c) din Legea
voluntariatului nr. 195/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, denumit„ Ón continuare furnizor de servicii de
Óngrijire la domiciliu pentru persoanele v‚rstnice.
(2) Modelul contractului de voluntariat este prev„zut Ón
anexa nr. 1.
(3) Œncheierea ∫i derularea contractului de voluntariat nu
pot aduce atingere contractului pentru acordarea de servicii
sociale, Óncheiat, conform legii, Óntre furnizorul de servicii
sociale ∫i beneficiarul de servicii sociale.
Art. 4. — (1) Recrutarea voluntarilor se realizeaz„ de
c„tre furnizorul de servicii de Óngrijire la domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice, pe baza unei cereri de Ónscriere ∫i a
unui interviu, cu respectarea principiilor prev„zute la art. 3
din Legea nr. 195/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Cererea de Ónscriere este Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
a) copie de pe actul de identitate;
b) curriculum vitae al solicitantului;
c) scrisoare de motiva˛ie;
d) dovada privind preg„tirea profesional„ ∫i nivelul de
instruire sau, dup„ caz, adeverin˛„ ∫colar„ care s„ ateste
anul de studii, pentru elevi ∫i studen˛i;
e) recomandare din partea responsabilului de preg„tire
practic„ din institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt la care elevii ∫i
studen˛ii sunt Ónscri∫i, care s„ ateste seriozitatea acestora;
f) adeverin˛„ medical„ eliberat„ de medicul de familie,
care s„ ateste faptul c„ persoana solicitant„ este apt„ de
a desf„∫ura ac˛iuni Ón domeniu;
g) cazier judiciar.
Art. 5. — Œn cadrul serviciilor de Óngrijire la domiciliu
pentru persoanele v‚rstnice, voluntarul poate desf„∫ura
serviciile de Óngrijire social-medical„, de natur„ social„,
prev„zute la art. 35 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobat„ cu modific„ri

∫i complet„ri prin Legea nr. 515/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i alte servicii, Ón
conformitate cu preg„tirea profesional„ a voluntarului ∫i cu
tipurile de afec˛iuni pe care le prezint„ persoanele
v‚rstnice, conform legii ∫i cu acordul Óndrum„torului care
coordoneaz„ ∫i supravegheaz„ activitatea de voluntariat.
Art. 6. — (1) Œn vederea desf„∫ur„rii serviciilor
prev„zute la art. 5, voluntarul are dreptul de a beneficia de
cursuri de instruire specifice ∫i de Óndrumare din partea
furnizorului de servicii sociale.
(2) Œn desf„∫urarea activit„˛ilor pentru care a Óncheiat
contractul, voluntarul are urm„torele responsabilit„˛i:
a) s„ sesizeze Ón cel mai scurt timp posibil furnizorul de
servicii sociale asupra oric„ror aspecte care pot avea un
impact negativ asupra persoanelor v‚rstnice, observate Ón
timpul activit„˛ii;
b) s„ nu pretind„ de la persoana v‚rstnic„ asistat„
foloase materiale, indiferent de natura acestora;
c) s„ respecte programul stabilit de comun acord cu
furnizorul de servicii sociale, precum ∫i cu persoana
v‚rstnic„, beneficiar„ a serviciului de Óngrijire la domiciliu;
d) s„ Ón∫tiin˛eze periodic furnizorul de servicii sociale cu
privire la activitatea desf„∫urat„.
Art. 7. — (1) Activit„˛ile desf„∫urate de voluntari sunt
coordonate ∫i monitorizate de c„tre furnizorul de servicii de
Óngrijire la domiciliu pentru persoanele v‚rstnice.
(2) Furnizorul de servicii de Óngrijire la domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice prev„zut la alin. (1) elibereaz„
voluntarului o legitima˛ie care s„ Ói ateste calitatea de
voluntar, prev„zut„ Ón anexa nr. 2.
Art. 8. — (1) Dup„ Óncheierea perioadei de voluntariat,
furnizorul de servicii de Óngrijire la domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice elibereaz„ voluntarului un certificat
nominal prin care sunt recunoscute serviciile de Óngrijire la
domiciliu pentru persoanele v‚rstnice desf„∫urate de
voluntar, precum ∫i experien˛a ∫i aptitudinile dob‚ndite de
acesta.
(2) Modelul certificatului nominal de voluntar Ón domeniul
serviciilor de Óngrijire la domiciliu este prev„zut Ón anexa
nr. 3.
Art. 9. — (1) Œn vederea sprijinirii activit„˛ilor de
voluntariat Ón furnizarea serviciilor de Óngrijire la domiciliu
pentru persoanele v‚rstnice, consiliile locale ∫i jude˛ene,
respectiv consiliile sectoarelor municipiului Bucure∫ti, pot
stabili ∫i percepe, Ón condi˛iile legii, tarife de Ónchiriere a
spa˛iilor, diminuate cu cel pu˛in 50% din valoarea curent„ a
acestora, de la asocia˛iile ∫i funda˛iile care Óndeplinesc
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón spa˛ii ale unit„˛ii
administrativ-teritoriale respective;
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b) furnizeaz„ servicii de Óngrijire la domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice;
c) pun la dispozi˛ie cel pu˛in 10 voluntari, pe o perioad„
de minimum 6 luni pe an, pentru implicarea lor Ón
programele de furnizare de servicii de Óngrijire la domiciliu
pentru persoanele v‚rstnice aflate Ón eviden˛a serviciilor
publice de asisten˛„ social„, organizate la nivel jude˛ean
sau local.
(2) Œn vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii de voluntariat Ón
domeniul serviciilor de Óngrijire la domiciliu pentru
persoanele v‚rstnice, conform alin. (1) lit. c), direc˛iile
generale de asisten˛„ social„ ∫i protec˛ia copilului sau,

dup„ caz, serviciile publice de asisten˛„ social„ Óncheie
conven˛ii de parteneriat cu asocia˛iile ∫i funda˛iile prev„zute
la alin. (1), Ón condi˛iile legii.
Art. 10. — Activitatea voluntarilor prev„zu˛i la art. 9
alin. (1) lit. c) este coordonat„ ∫i monitorizat„ Ómpreun„ cu
un Óndrum„tor din cadrul direc˛iilor generale de asisten˛„
social„ ∫i protec˛ia copilului sau, dup„ caz, din cadrul
seriviciilor publice de asisten˛„ social„ organizate la nivel
local, beneficiare ale activit„˛ii de voluntariat.
Art. 11. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Virgil P„unescu,
secretar de stat
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Dumitru Miron,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.317.
*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.
ANEXA Nr. 1
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexelor nr. 1—3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 941/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Rom‚ne pentru Conservarea Energiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexele nr. 1—3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 941/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Rom‚ne pentru
Conservarea Energiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 673 din 11 septembrie 2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
Ónlocuiesc cu anexele nr. 1—3 care fac parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comer˛
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.347.

ANEXA Nr. 1
FILIALELE TERITORIALE

ale Agen˛iei Rom‚ne pentru Conservarea Energiei (ARCE)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumirea
filialei teritoriale

ARCE Bucure∫ti
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE
ARCE

Bac„u
Bra∫ov
Cluj-Napoca
Constan˛a
Craiova
Deva
Gala˛i
Ia∫i
Oradea
Ploie∫ti
Pite∫ti
Sibiu
Suceava
T‚rgu Mure∫
Timi∫oara

Raza de activitate

municipiul Bucure∫ti, jude˛ele: Ilfov, Giurgiu ∫i
Teleorman
jude˛ele: Bac„u, Neam˛ ∫i Vrancea
jude˛ele: Bra∫ov ∫i Covasna
jude˛ele: Cluj, S„laj ∫i Bistri˛a-N„s„ud
jude˛ele: Constan˛a, Ialomi˛a ∫i C„l„ra∫i
jude˛ele: Dolj, Mehedin˛i ∫i Gorj
jude˛ele: Hunedoara ∫i Cara∫-Severin
jude˛ele: Gala˛i, Br„ila ∫i Tulcea
jude˛ele: Ia∫i ∫i Vaslui
jude˛ele: Bihor, Maramure∫ ∫i Satu Mare
jude˛ele: Prahova, Buz„u ∫i D‚mbovi˛a
jude˛ele: Arge∫, V‚lcea ∫i Olt
jude˛ele: Sibiu ∫i Alba
jude˛ele: Suceava ∫i Boto∫ani
jude˛ele: Mure∫ ∫i Harghita
jude˛ele: Timi∫ ∫i Arad
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ANEXA Nr. 3
NORMATIV

privind parcul auto pentru Agen˛ia Rom‚n„ pentru Conservarea Energiei
Autoturisme

— c‚te un autoturism pentru fiecare filial„ teritorial„,
Ón scopul realiz„rii ac˛iunilor de control la agen˛ii
economici pentru aplicarea prevederilor Legii
nr. 199/2000 privind utilizarea eficient„ a energiei,
republicat„, cu modific„rile ulterioare;
— c‚te un autoturism pentru fiecare filial„ teritorial„,
Ón scopul realiz„rii activit„˛ii de supraveghere a
pie˛ei;
— dou„ autoturisme pentru conducerea Agen˛iei
Rom‚ne pentru Conservarea Energiei.

NOT√:

Consumul lunar pentru fiecare autoturism prev„zut pentru conducerea
Agen˛iei Rom‚ne pentru Conservarea Energiei este de 300 l/autoturism.
Consumul lunar pentru fiecare autoturism din dotarea filialelor teritoriale
este de 250 l/autoturism (benzin„) sau de 150 l/autoturism (motorin„).

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 764/2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor, precum ∫i alocarea unei sume
pentru jude˛ul Suceava din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 764/2005
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, precum ∫i alocarea unei sume pentru jude˛ul
Suceava din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 654
din 22 iulie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 «Cultur„,
religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret»,
titlul «Transferuri», cu suma de 300 mii lei (RON) din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,

prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru finalizarea
lucr„rilor de construc˛ii la noua biseric„ de pe l‚ng„
monumentul istoric Biserica «T„ierea Capului Sf‚ntului Ioan
Botez„torul» din comuna Arbore, jude˛ul Suceava, conform
listei de lucr„ri prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
2. Hot„r‚rea Guvernului nr. 764/2005 se completeaz„
cu anexa îLista lucr„rilor necesare pentru finalizarea
construc˛iei noii biserici de pe l‚ng„ monumentul istoric
Biserica «T„ierea Capului Sf‚ntului Ioan Botez„torul» din
comuna Arbore, jude˛ul Suceava“, av‚nd con˛inutul
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.351.
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ANEX√

LISTA

lucr„rilor necesare pentru finalizarea construc˛iei noii biserici de pe l‚ng„ monumentul istoric Biserica
îT„ierea Capului Sf‚ntului Ioan Botez„torul“ din comuna Arbore, jude˛ul Suceava
— Ferestre, dou„ r‚nduri de u∫i la intrare, u∫„ dubl„ la
altar
— Pavaj Ón curtea bisericii
— Amenajarea drumului de acces de la ∫osea
— Instala˛ia electric„ Ón biserica nou„ ∫i racord la
energia electric„
— Instala˛ia de paratr„snet
— Lambriu interior din lemn, cu izola˛ie de vat„
mineral„

— Lambriu exterior din lemn, cu izola˛ie de poliester
— Trepte: la intrare Ón biseric„, la urcare la cafas ∫i la
altar
— Dou„ centrale termice Ómpreun„ cu cl„direa aferent„,
calorifere, 3 grupuri sanitare ∫i camera praznicar
— Policandre, catapeteasma cu icoane
— Mobilier Ón biseric„: scaun arhieresc, dou„ tetrapoduri
∫i strane
— Pardoseala Ón biseric„

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 520/2005
pentru aprobarea Instruc˛iunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de tax„
pe valoarea ad„ugat„
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 48 ∫i 82 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instruc˛iunilor de
corectare a erorilor materiale din deconturile de tax„ pe
valoarea ad„ugat„, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, se Ónlocuie∫te
cu anexa la prezentul ordin.
Art. II. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare

Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i direc˛iile
generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i Direc˛ia general„ de administrare a marilor
contribuabili vor lua m„suri pentru ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2005.
Nr. 1.638.
ANEX√
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 520/2005)
INSTRUCﬁIUNI

de corectare a erorilor materiale din deconturile de tax„ pe valoarea ad„ugat„
1. Deconturile de tax„ pe valoarea ad„ugat„ depuse de
c„tre persoanele impozabile pot fi corectate din punct de
vedere al erorilor materiale de c„tre organul fiscal
competent, la ini˛iativa acestuia sau la solicitarea
pl„titorului.
2. Prin procedura de corectare de c„tre organul fiscal
competent a deconturilor de tax„ pe valoarea ad„ugat„
depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:
— erori de transcriere, cum sunt:

• preluarea eronat„ a sumelor din jurnale;
• inversarea unor cifre din sumele trecute Ón decont;
• preluarea eronat„ a datelor din decontul perioadei
fiscale anterioare (declararea eronat„ a soldului de plat„
din decontul perioadei fiscale anterioare, Ónscris la
r‚ndul 22 din decontul de tax„ pe valoarea ad„ugat„);
— Ónregistrarea Ón decont a diferen˛elor de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ de plat„, constatate de organele de
control, contrar reglement„rilor legale Ón materie;
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— erori provenind din Ónscrierea Ón decontul de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ a sumelor solicitate la rambursare Ón
perioada anterioar„.
3. Corectarea erorilor materiale din decontul de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ se poate face Ón cadrul termenului de
prescrip˛ie de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului
urm„tor celui Ón care a fost depus decontul supus
corect„rii.
Depunerea solicit„rii de corectare a erorilor materiale
din decontul de tax„ pe valoarea ad„ugat„ dup„ expirarea
termenului de prescrip˛ie constituie o recunoa∫tere
voluntar„ a taxei pe valoarea ad„ugat„ de plat„ ∫i a
diferen˛elor de tax„ pe valoarea ad„ugat„ de plat„ astfel
stabilite, acestea fiind considerate legal datorate.
4. Corectarea decontului de tax„ pe valoarea ad„ugat„,
potrivit prezentelor instruc˛iuni, nu este posibil„ pentru
perioade fiscale care au fost supuse inspec˛iei fiscale sau
pentru care este Ón curs de derulare o inspec˛ie fiscal„.
5. Corectarea erorilor materiale din decontul de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ se realizeaz„ de compartimentul de
analiz„ a deconturilor cu sume negative de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ cu op˛iune de rambursare, denumit Ón
continuare compartiment de specialitate.
6. Corectarea erorilor materiale din decontul de tax„ pe
valoarea ad„ugat„, din ini˛iativa organului fiscal, se poate
efectua astfel:
a) Ón cazul Ón care Ón decontul depus se poate identifica
tipul erorii (respectiv eroare de calcul sau preluarea
eronat„ a sumelor din decontul perioadei anterioare sau
din eviden˛ele de TVA), corectarea se va efectua, din
proprie ini˛iativ„, de compartimentul de specialitate;
b) dac„ Ón decont se constat„ erori a c„ror cauz„ nu
poate fi stabilit„, compartimentul de specialitate va notifica
Ón scris pl„titorului ∫i va solicita prezen˛a pl„titorului la
sediul s„u, cu documente justificative, pentru a da
informa˛ii ∫i l„muriri necesare corect„rii erorilor semnalate.
Solicitarea va cuprinde Ón mod obligatoriu:
• data, ora ∫i locul stabilite pentru prezen˛a pl„titorului;
• baza legal„ a solicit„rii;
• scopul solicit„rii;
• documentele pe care urmeaz„ s„ le prezinte pl„titorul
(necesare corect„rii erorilor).
7. Œn cazul corect„rii erorilor materiale din decontul de
tax„ pe valoarea ad„ugat„, la solicitarea pl„titorului, se
procedeaz„ astfel:
a) pl„titorul depune solicitarea de corectare a erorilor
materiale la registratura organului fiscal competent sau la
po∫t„, prin scrisoare recomandat„;
b) compartimentul de specialitate va comunica Ón scris
pl„titorului data, ora ∫i locul la care trebuie s„ se prezinte,
precum ∫i documentele necesare justific„rii erorilor.
8.1. Œn vederea corect„rii erorilor materiale din decontul
de tax„ pe valoarea ad„ugat„, compartimentul de
specialitate, pe baza constat„rilor proprii sau Ón baza
documentelor prezentate de pl„titor, Óntocme∫te un referat
Ón care Ónscrie constat„rile referitoare la erorile pentru care

s-a solicitat corectarea decontului de tax„ pe valoarea
ad„ugat„, precum ∫i modul Ón care se vor corecta aceste
erori.
8.2. Œn baza referatului, organul fiscal emite decizia de
corectare.
Decizia de corectare este structurat„ conform modelului
decontului de tax„ pe valoarea ad„ugat„ ∫i se
completeaz„ numai la r‚ndurile care au suferit modific„ri
cu diferen˛ele Ón plus sau Ón minus fa˛„ de suma declarat„
ini˛ial, conform anexei nr. 2 la ordin.
Decizia de corectare se semneaz„ de ∫eful
compartimentului de specialitate ∫i se aprob„ de
conduc„torul organului fiscal.
Decizia de corectare se Óntocme∫te Ón dou„ exemplare,
din care un exemplar se comunic„ pl„titorului, iar cel de-al
doilea exemplar se arhiveaz„ la dosarul fiscal al acestuia.
8.3. Modific„rile din decizia de corectare se opereaz„
de organul fiscal Ón Registrul jurnal obliga˛ii declarate la
bugetul general consolidat, iar ulterior se opereaz„ Ón
eviden˛a analitic„ pe pl„titori.
9.1. Œn situa˛ia Ón care, Ón urma corect„rii erorilor,
rezult„ o sum„ negativ„ de tax„ pe valoarea ad„ugat„,
pl„titorul o va prelua Ón decontul perioadei fiscale
urm„toare, la sec˛iunea îRegulariz„ri“, r‚ndul îSoldul sumei
negative a taxei pe valoarea ad„ugat„ reportat„ din
perioada precedent„, pentru care nu s-a solicitat
rambursare“.
9.2. Œn situa˛ia Ón care, Ón urma corect„rii erorilor, rezult„
o sum„ pozitiv„ de tax„ pe valoarea ad„ugat„, pl„titorul o
va prelua Ón decontul perioadei fiscale urm„toare, la
sec˛iunea îRegulariz„ri“, r‚ndul îSoldul TVA de plat„ din
decontul perioadei fiscale pecedente neachitat„ p‚n„ la
data depunerii decontului de TVA“. Termenul de plat„ a
diferen˛ei pozitive de tax„ pe valoarea ad„ugat„ se
stabile∫te, potrivit reglement„rilor legale, Ón func˛ie de data
comunic„rii deciziei de corectare sau a Ón∫tiin˛„rii, dup„
caz.
10.1. Se consider„ eroare material„ ∫i situa˛ia Ón care
persoana impozabil„, Ónregistrat„ ca pl„titor de tax„ pe
valoarea ad„ugat„, care poate solicita rambursarea soldului
sumei negative a taxei pe valoarea ad„ugat„ din perioada
fiscal„ de raportare, nu a bifat, prin omisiune, caseta
corespunz„toare din decontul de tax„ pe valoarea
ad„ugat„ din perioada fiscal„ de raportare.
10.2. Persoana impozabil„ care se afl„ Ón situa˛ia
prev„zut„ la pct. 10.1 poate solicita corectarea erorii
materiale prin depunerea unei declara˛ii pe propria
r„spundere, din care s„ rezulte constatarea situa˛iei,
precum ∫i exprimarea inten˛iei persoanei Ón cauz„ de a
Óndrepta eroarea material„. Declara˛ia se depune p‚n„ la
data depunerii decontului de tax„ pe valoarea ad„ugat„
aferent perioadei fiscale urm„toare, dar nu mai t‚rziu de
termenul legal pentru depunerea acestui decont.
10.3. Termenul de solu˛ionare a solicit„rilor de
rambursare a sumei negative este de 45 de zile de la
data depunerii declara˛iei men˛ionate la pct. 10.2.
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